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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo analisar e compreender o tipo de finalização e os 

comportamentos/posicionamentos a adotar pelo guarda-redes de futsal nessas mesmas 

situações, bem como perceber a relação com o trabalho realizado em treino. Para o 

efeito, foram analisados 40 jogos, tendo participado nesses jogos as 14 equipas que 

disputaram a Liga Sport Zone na época 2014/2015. Os vídeos dos jogos foram 

analisados com recurso ao software VideObserver a partir dos quais se registaram as 

seguintes variáveis: i) finalização (remates para fora e na direção da baliza), golos e 

remates defendidos; ii) tipo de finalização (remates cruzado, remate não cruzado, 

remate indiferenciado); iii) posturas de prontidão desportivas realizadas pelo guarda-

redes. Para análise do treino de guarda-redes, foram realizados inquéritos aos 

treinadores de guarda-redes das equipas em estudo. Participaram neste estudo 11 

treinadores / treinadores de guarda-redes das equipas que participam na Liga Sport 

Zone. Os resultados mostram que em termos de finalização o não cruzado é o mais 

utilizado pelos jogadores, sendo este também, o que maior êxito permite alcançar na 

obtenção de golo. Relativamente à análise das posturas de prontidão desportivas os 

resultados mostraram que a mais utilizada pelo guarda-redes é a mancha embora não 

apresente grande diferença da defesa baixa e da defesa alta. A análise do treino revelou 

um elevado grau de concordância entre o foco do treino e o tipo de finalização e 

comportamentos dos guarda-redes em competição. Face aos resultados obtidos os 

comportamentos solicitados pelo guarda-redes devem ser potenciados o maior número 

de vezes, gerados de forma semelhante à competição, quer em contexto de treino 

específico individual quer em contexto de treino integrado com a equipa. 

 

Palavras chave: Futsal, Guarda-Redes, Treino Específico de Guarda-Redes 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to analyse and understand types of finishing and the 

actions and positions that can be taken by futsal goalkeepers to deal with those. It is also 

for the purpose of identifying the relationship to the development of such in training 

sessions. Toward this end, 40 matches of all 14 teams playing in the Liga Sport Zone 

last season 2014/2015 were analysed. The application VideObserver was used to 

analyse the following variables in these videos: i) attempted finishing (shots out of goal 

and in the direction of goal), goals, and shots saved; ii) types of finishing (diagonally, 

non-diagonally, not classifiable as either); and iii) positions goalkeepers can take to be 

prepared for attempts on goal. In order to analyse goalkeeper training, goalkeeper 

coaches of the teams studied were interviewed. Eleven coaches and goalkeeper coaches 

of teams playing in the Liga Sport Zone took part in the study. The results show that 

non-diagonal shots are the most successful  in terms of finishing. The implication for 

readiness in the results is that goalkeepers use the mancha stance (a cross-like stance) 

most, although there is no evidence of any great differences between low and high 

defense. The analysis of the training sessions reveals a strong correlation between the 

aims of training and the kinds of finishing and actions by goalkeepers in the 

competition. Based on the results obtained, the actions required for goalkeepers should 

be maximized to the extent possible in situations identifical to those that actually 

happen in games by integration into both individual and team training sessions. 

 

Keywords: Futsal, Goalkeeper, Specific Goalkeeper’s Training 
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1 Introdução 

 

No jogo de futsal um guarda-redes é sujeito a uma panóplia de situações diversas em que tem 

de demonstrar grande versatilidade. Mas, como se define a eficácia no guarda-redes de futsal? 

Existirá um comportamento estereotipado nesta posição a ser adotado mediante a distância e o 

local do remate no decorrer do jogo? Para muitos treinadores o guarda-redes, fruto da 

especificidade das suas ações e do facto de ser o último defensor da equipa, é o elemento mais 

importante do jogo. No entanto, será tratado com a devida importância, com a correta 

definição de tempos e cargas de treino adaptadas às exigências do jogo? 

A complexidade desta posição tão específica na modalidade de futsal, num jogo com grande 

imprevisibilidade nas situações que podem ocorrer suscita a necessidade de interpretar e 

compreender os possíveis comportamentos/posicionamentos a adotar em inúmeras ações que 

surgem durante a competição. No entanto, a escassez de estudos no âmbito da modalidade, 

mais especificamente na posição de guarda-redes, dificulta a compreensão das exigências 

desta posição no futsal, provocando um estímulo à necessidade de novos e diversos estudos 

na área, com vista ao desenvolvimento e expansão do futsal. Esta necessidade transporta-nos 

para uma investigação com o propósito de “desdobrar”, clarificar e entender este posto tão 

específico para que, desta forma, o treino seja cada vez mais assertivo e objetivo.  

Apesar da imprevisibilidade do jogo de futsal, existem determinados contextos que ocorrem 

frequentemente no jogo e que permitem caraterizar os contextos de intervenção do guarda-

redes. Através da caraterização dos referidos contextos de jogo os treinadores poderão 

identificar os comportamentos que mais se adequam aos referidos contextos, bem como 

reproduzir esses mesmos contextos em treino de modo a potenciar as características do 

guarda-redes, inatas e adquiridas, e estimular todo o leque de posturas de prontidão desportiva 

que lhe confiram maior adaptabilidade ao jogo. 

Nos últimos anos, o recurso a métodos de análise do desempenho e caraterização dos 

desportos coletivos evoluiu bastante, sendo possível a recolha de vídeo, dados cinemáticos, 

fisiológicos entre outros que permitem uma melhor caraterização das exigências da 

modalidade e de cada guarda-redes em particular através da identificação de erros frequentes. 

No entanto, a interpretação destes dados de forma individualizada por cada treinador abre 

espaço para um sem número de interpretações que não permite determinar quais as 

metodologias que melhor se adequam ao treino de guarda-redes, ou mesmo que tipo de ações 

se devem privilegiar em detrimento de outras. Face ao referido, a questão que se coloca é: 

existirá uma metodologia de treino que nos permita trabalhar os pontos de maior incidência de 
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golo durante uma partida de futsal? Permitirá essa avaliação uma determinação mais efetiva 

de que comportamentos treinar e em que contextos? 
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2 Revisão da Literatura 

2.1 Enquadramento cronológico do futsal 

Na literatura específica sobre futsal ainda não é encontrada de forma clara a sua origem. Uns 

atribuem o nascimento do futsal no Brasil estudos de Teixeira Junior e Figueiredo, (ambos de 

1996), outros estudiosos apontam o início da modalidade no Uruguai Ziles, Apolo e Lucena 

(1987, 1995 e 1994, respetivamente) (Tenroller 2004).  

Tendo em consideração que a maior parte dos fundamentos técnicos da modalidade foram 

aproveitados do futebol de campo e todos os outros surgiram de outras modalidades coletivas 

como do basquetetebol, de onde foi aproveitada a dimensão do campo; do andebol, dando 

origem à baliza e à área; e do polo-aquático, no que diz respeito à regulamentação do guarda-

redes, Juan Carlos Ceriani, de ACM de Montevidéu, foi o eleito para elaborar as primeiras 

regras de futsal no ano de 1933 (Sampedro 1997; Tenroller 2004). 

De forma similar aos restantes desportos coletivos e face à evolução das regras da 

modalidade, o futsal “é caraterizado como uma modalidade desportiva acíclica de ações não 

uniformes com características intermitentes de curta duração e alta intensidade, com alto 

número de ações tanto com bola quanto sem ela” (Barbieri et al.). Do mesmo modo, é uma 

modalidade de grandes exigências percetivas, cognitivas e motoras que obriga os jogadores a 

constantes adaptações das suas ações em função das alterações existentes ao nível dos 

contextos de jogo (Travassos 2014). 

O futsal, como desporto coletivo que é, caracteriza-se por uma relação de oposição entre 

equipas em que cada uma procura, a cada momento, recuperar a posse de bola, conservá-la e 

progredir no terreno para marcar golo (Grehaigne et al. 1997, 137-149). A cada instante os 

jogadores de cada equipa cooperam procurando, no espaço e no tempo, relações de interação 

face à oposição gerada pelos adversários (Duarte et al. 2012, 633-642; McGarry et al. 2002, 

771-781; Travassos et al. 2012, 932-945). Fruto das constantes interações entre jogadores e 

adversários, o jogo de futsal, pode ser caracterizado como um sistema complexo em que o 

comportamento coletivo não resulta da soma do comportamento de cada um dos jogadores, 

mas sim das interações que estes estabelecem para alcançar um dado objetivo ao longo do 

tempo (Duarte et al. 2012, 633-642). 

A caraterização do futsal como um sistema complexo permite considerar que o 

comportamento de uma equipa resulta do modo como os jogadores/equipas são capazes de 

gerir as múltiplas relações de cooperação que desenvolvem no espaço e no tempo face às 
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alterações das relações de oposição face aos adversários tendo por base o modelo de jogo 

definido pelo treinador (Travassos 2014).  

 

2.2 O modelo de jogo 

De acordo com Castelo et al. (1998), um modelo é definido como uma representação 

simplificada de uma ou várias relações que compõe os elementos de um sistema, permitindo a 

compreensão do seu funcionamento como um todo. No que diz respeito ao modelo de jogo 

concretamente, os autores referem que este deve ser criado para enquadrar toda a atividade do 

treinador enquanto gestor da equipa. Recentemente Travassos (2014), propôs que por modelo 

de jogo se deve entender a definição de um código de linguagem comum tendo por base a 

informação espácio-temporal que carateriza os diferentes momentos do jogo. De acordo com 

esta perspetiva, o modelo de jogo não identifica uma conceção rígida e claramente definida de 

comportamentos, mas apenas os princípios que norteiam a partilha de informação espácio- 

temporal que sustentam as decisões e ações de uma equipa. Deste modo, mais do que o 

modelo em si mesmo, é fundamental perceber quais os princípios que sustentam esse modelo 

e de que forma eles permitem o desenvolvimento de comportamentos individuais e coletivos 

mais adequados às exigências do jogo. De um modo simplificado, podemos considerar que os 

princípios balizam o modo de atuação dos jogadores e equipa nos diferentes contextos de jogo 

que podem ocorrer, inclusive o guarda-redes (Travassos et al. 2012, 932-945). 

 

De acordo com Garganta (2004) a singularidade de um dado modelo de jogo tem por base a 

relação entre os princípios gerais e específicos de jogo, face aos princípios estratégicos e 

táticos que atribuem um significado às relações de oposição e cooperação, tendo por base as 

caraterísticas dos jogadores. Deste modo, face às características do futsal, a operacionalização 

do modelo de jogo deverá centrar-se na utilização de exercícios específicos e representativos 

dos contextos de jogo, onde possam ser desenvolvidos os comportamentos coletivos ou 

específicos de guarda-redes ao serviço de um projeto coletivo assente nos princípios referidos 

anteriormente. É nesta perspetiva que consideramos que o treino da equipa no seu todo ou do 

guarda-redes especificamente deve ser desenvolvido numa perspetiva coletiva em que cada 

jogador oferece o seu contributo em prol de um projeto coletivo tendo por base o que se 

pretende que ocorra em jogo (Travassos e Araujo 2007). 
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3 O guarda-redes de futsal 

3.1 A evolução do guarda-redes 

Segundo Calabria (2006) as inúmeras alterações normativas atribuídas ao guarda-redes foram 

marcantes na evolução da sua história modificando as regras da modalidade, a sua 

organização e as condições gerais. 

A imagem estereotipada do guarda-redes como “vítima do sacrifício” foi alterada nesta última 

década fomentadora para esta posição específica, sujeita a uma série de ações fundamentais 

tendo em vista o processo evolutivo que levou à dimensão atual do jogo. 

Nos primeiros anos as características físicas e táticas eram semelhantes às do futebol de 11, 

condicionado ao tamanho da bola e da baliza, bem como às particularidades do jogo de futsal 

nomeadamente as distâncias na marcação de bola paradas diretas. 

Em meados dos anos 90 o futsal começa a ganhar identidade deixando para trás os tempos 

marcados pelos lançamentos longos, bem como a total liberdade de jogar com pés e mãos. A 

alteração das regras de jogo, condicionou a postura do guarda-redes, passou a cingir-se pela 

obrigatoriedade de repor a bola em jogo apenas com as mãos; a possibilidade de colocar a 

bola no seu campo defensivo, em detrimento de um lançamento longo com obrigatoriedade de 

ultrapassar a linha de meio campo; e a limitação do retorno da bola ao guarda-redes sem ser 

tocada por um jogador adversário ou ultrapassar a linha de meio campo. Consequentemente, 

esta última lei de jogo, foi novamente alterada após a edição da literatura de David Calabria, 

segundo as leis da FIFA “Se a bola estiver em jogo e o guarda-redes tocar a bola de novo na 

sua própria metade da superfície de jogo depois de ter sido jogada deliberadamente para ele e 

antes que esta tenha sido jogada ou tocada por um jogador adversário.”.  

Sobre esta base é ainda articulada uma série de mudanças, nomeadamente, a proibição do uso 

das mãos após um passe de um jogador da mesma equipa, obrigando a jogar a bola com outra 

parte do corpo; bem como, o tempo limite de quatro segundos em posse de bola no meio 

campo defensivo (Calabria 2006; FPF 2013/2014). 

A evolução para o atual modelo do guarda-redes é completada através de dois momentos: a 

alteração das dimensões da baliza, que ao serem reduzidas, levaram à necessidade do guarda-

redes desfrutar maioritariamente do corpo como escudo e da máxima reatividade de braços e 

pernas; uma bola nova, mais pequena e pesada, com dupla camara de ar, podendo assim ser 

reduzida a velocidade do remate evidenciando uma posição mais ereta sem a necessidade de 

recorrer ao denominado “mergulho”. 
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3.2 Características do guarda-redes  

 

“Do ponto de vista psicológico, ser guarda-redes é especialmente duro, porque requer uma 

contínua capacidade de concentração ao longo de todo o jogo. Por isso, deve ter um caráter 

forte que lhe permita suportar as críticas dos outros jogadores, treinadores, espectadores e 

especialmente da imprensa” (Taelman 2001). 

  

Para Melo e Melo (2006) o objetivo principal do guarda-redes é impedir que a bola ultrapasse 

a linha de golo. Este é considerado o último defensor no momento em que todos os jogadores 

da sua equipa forem ultrapassados pelos adversários. Por outro lado, em posse de bola tendo a 

possibilidade de iniciar o ataque é considerado o primeiro atacante. Devido à sua posição no 

campo é um jogador especial, uma vez que é o único que pode jogar com as mãos, dentro da 

área de baliza, além de poder jogar com os pés em todo o recinto de jogo. 

O guarda-redes tem uma posição privilegiada no jogo, sendo o último defesa e tendo visão 

total do campo, tem de utilizar todos os seus recursos, para orientar os colegas de equipa nos 

posicionamentos defensivos e ofensivos. Com a evolução das regras, o guarda-redes é o 

jogador mais significativo de uma equipa, é o único que pode executar um lançamento com as 

mãos para qualquer parte do campo, podendo também ajudar em momentos ofensivos os seus 

colegas, criando situações de superioridade numérica.  

Por outro lado há características como: força explosiva, flexibilidade, agilidade, equilíbrio, 

resistência muscular localizada, velocidade de reação, além de coragem, liderança, calma, 

concentração e iniciativa, que fazem parte da bagagem deste jogador.  

Em concordância, com grande parte dos aspetos referidos anteriormente, está o autor Voser 

(2001) citando Tolussi “São atributos de um bom guarda-redes: boa colocação, agilidade, 

reflexo, ousadia, sangue frio, flexibilidade, boa saída na hora certa, atenção permanente para 

um remate de surpresa, bons lançamentos no momento oportuno e com correto uso da força 

visando a sincronia com o companheiro que se desloca. Este considera ainda que o guarda-

redes deve conhecer e interpretar todos os movimentos táticos, tendo por base o modelo de 

jogo definido e posicionamento de bolas paradas, de maneira que possa orientar e colaborar 

ativamente com os seus colegas na oposição à equipa adversária.”. 

Para Calabria (2006) a posição do guarda-redes é subdividida em quatro componentes 

fundamentais: as características psicológicas, as características físicas, as características de 

treino e as características técnico/táticas.  
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Características de psicológicas   

As pequenas dimensões do campo de Futsal levam a que o guarda-redes sofra uma contínua 

pressão psicológica, atingindo níveis de stress elevados, que consequentemente pode 

condicionar cada ação em qualquer que seja a posição e momento, exigindo uma absoluta 

solidez mental. 

A identidade psicológica do atleta resulta da atenção e concentração expressa ao máximo, 

pelo qual se atinge um stress mental peculiar suportado interiormente pelo jogador.  

 

Características físicas 

Tendo em conta a pequena dimensão do campo, o processo de estereótipos tem sido mais 

direcionado para os parâmetros fundamentais da rapidez e reatividade, levando então a uma 

consideração marginal para além da estrutura física. 

 

Características de treino 

Do ponto de vista do autor é preferível apresentar algumas condições gerais sobre as 

orientações estruturais do tipo de trabalho, que se focam no confronto entre a distância e a 

velocidade do remate bem como da dimensão da baliza.  

No futsal a finalização a curtas distâncias, considerando a elevada rapidez do remate e a 

dimensão da baliza, conduz à orientação para a velocidade e reatividade, levando a uma 

explosividade máxima entre as trajetórias do remate e o ponto de partida do guarda-redes. 

Em suma, no treino deve ser ponderado que este atleta necessita de um espaço reduzido bem 

como de exercícios que condicionem o seu tempo de reação. 

 

Características técnico/táticas 

Nesta modalidade as defesas não são tão aparatosas como, por exemplo acontece, no futebol 

de 11, mas à parte da estética são igualmente eficazes. Considerando a seguinte intervenção, 

numa defesa média alta o guarda-redes deve manter a maior estabilidade possível, 

deslocando-se lateralmente com pequenos “passos” ou salto lateral mantendo os apoios 

inferiores. Um outro exemplo é a finalização a baixa altura que, dada a proximidade do 

remate, constringe o guarda-redes a recorrer a um tipo de defesa a que o autor denomina de 

“defesa com os pés”, caracterizada por ser uma intervenção direta dada a extrema velocidade 

da superfície de jogo e de igual modo a elevada potência da finalização, sendo que, este tipo 

de defesa, se propõe como máxima garantia pela rapidez, reatividade e instinto. 
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Espaços e tempos de execução restritos e a intensa pressão do adversário, tornam fundamental 

o lançamento com as mãos, uma reposição de bola com baixa qualidade, uma falha na 

tentativa de alongar o jogo, um critério tático adotado de forma errada podem comprometer o 

sucesso de um jogo. 

Na fase de ataque mais intensa da própria equipa, a posição tática do guarda-redes tem de ser 

ativa, estando pronto para responder de improviso a situações de contrapé, de bola intercetada 

e de repentina superioridade numérica adversária. 

Finalizando, todas as situações técnicas e táticas na fase de saída do guarda-redes, ação que 

está a cargo do estilo pessoal do mesmo, acompanha a fase do panorama tático da defesa. 

 

3.3 O treino específico 

Segundo Tenroller (2004) é necessário conhecer o máximo de valências associadas à 

modalidade a fim de obtermos um maior rendimento desportivo.  

A especificidade atribuída ao guarda-redes, devido às alterações das regras de jogo nos 

últimos anos, reforça a necessidade de um treinador para esta posição com um conhecimento 

das principais componentes da modalidade, permitindo uma abordagem mais assertiva às 

exigências do atleta no decorrer dos jogos e competições. As valências físicas e as 

propriedades motoras que o autor evidencia no guarda-redes são: velocidade, agilidade, força, 

resistência anaeróbia alática, resistência anaeróbia lática e flexibilidade. Após a identificação 

destas componentes a elaboração do treino específico torna-se possível ainda que seja num 

plano inicial.  

Relativamente ao desempenho técnico e físico do atleta no decorrer do jogo, valendo-se da 

análise pormenorizada, é possível identificar erros e acertos, dando ênfase no treino às 

necessidades físicas e técnicas. 

 

3.3.1 Principais treinos do guarda-redes 

Treino de velocidade de reação 

O seu principal objetivo é que o atleta seja capaz de agir no menor tempo possível a um 

estímulo, como por exemplo um remate forte do adversário, treinado através de palmas, voz, 

apito, sinais e diferentes sons. 

Treino de força 
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Objetiva a fomentação de adaptações neuromusculares, aumento da massa muscular magra, a 

redução percentual de gordura, prevenindo desta forma a possibilidade de lesões. Pode-se 

trabalhar recorrendo à sala de musculação e no campo elásticos, a bola medicinal, cordas, 

entre outros recursos. 

Treino de velocidade de deslocamento 

O objetivo deste tipo de treino é que o guarda-redes de desloque de um ponto a outro no 

menor tempo possível. Um dos exemplos para fomentar este trabalho é testes de dez, vinte, 

trinta metros de velocidade com ou sem bola, com ou sem obstáculos. 

Treino de agilidade 

Considerada pelo autor a valência mais importante no guarda-redes, especifíca que se existir 

ausência de agilidade no atleta, dificilmente obterá êxito no desempenho nas suas funções. 

Concludentemente grande parte dos treinos incide sobre esta valência. Este elemento pode ser 

trabalhado recorrendo a exercícios com mudanças de direção, sustentado com recurso a uma 

panóplia de materiais, exemplos, cones, cordas, arcos, bolas de ténis, bolas de borracha, bolas 

de vários pesos e tamanhos. 

Outros treinos importantes  

Com maior incidência na pré-época, bem como após treinos intensos de velocidade (treino 

anaeróbio) ou como recurso auxiliar na remoção de toxinas musculares após os jogos, 

utilizam-se os treinos aeróbios podendo ser trabalhados em circuitos mistos. 

 

Exercícios de coordenação, que permite ao atleta aumentar o leque de possibilidades de 

movimentos em momentos do jogo, que surgem de forma inesperada melhorando assim os 

gestos técnicos, economizando energia na sua execução. 

 

Treinos de resistência anaeróbia alática são os responsáveis pela adaptação do guarda-redes às 

exigências de intensidades submáximas a máximas e de curta duração. São os mais 

executados nesta posição específica. 

 

Posturas de Prontidão Desportivas do Guarda-Redes 
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O guarda-redes de futsal no seu perfil adota algumas competências que lhe permitam uma 

maior eficácia no seu posto. Esta posição específica, dada a responsabilidade que acarreta, 

exige uma panóplia de posturas de prontidão desportivas, algumas inatas e outras adquiridas 

através do treino específico. A nomenclatura destas gera alguma controvérsia, uma vez que, 

cada autor, tal como os treinadores de guarda-redes as denominam de diversas formas. 

As posturas de prontidão desportivas que seguidamente serão apresentadas são baseadas nas 

nomenclaturas apresentadas por Melo e Melo (2006). 

 

Receção com os membros superiores 

A receção da bola é efetuada com as mãos em forma de concha em que os polegares são os 

responsáveis pelo bloqueio. As mãos devem estar na trajetória da bola e no momento do 

contacto com a mesma, fazendo um ligeiro recuo de modo a amortecer a sua velocidade. 

Este tipo de defesa pode ser rasteira no momento em que a bola vem em direção à baliza, 

próxima do solo; a meia altura, quando a bola vem na direção da cintura do guarda-redes ou 

ao lado seu corpo; e bola alta, quando é assumida uma trajetória acima da cabeça do guarda-

redes levando à necessidade de elevar os membros superiores ou mesmo saltar para executar a 

defesa. 

Mutti, (2003) refere que a receção com os membros superiores é a técnica base deste posto 

específico. 

Costa (2003) define este tipo de defesa como a maneira que o guarda-redes segura a bola, 

sendo este um dos seus movimentos mais utilizados. 

E Voser (2003) denomina esta postura de prontidão como o posicionamento básico das mãos 

que possibilita desempenhar as ações de defesa da bola quando rematada, passada ou lançada 

nos diferentes planos (Melo e Melo 2006). 

 

Defesa alta 

São as defesas exercidas com as mãos ou por qualquer outra parte do corpo do guarda-redes, 

sendo que a bola está acima da sua linha de cintura. 

 

Defesa baixa 

São as defesas executadas com as mãos, estando a bola abaixo da linha da cintura. 
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Espalmar 

É o recurso do guarda-redes para enviar a bola para longe da sua baliza, realiza-se com a 

palma da mão desviando a trajetória da bola nos remates potentes. 

 

Fechar o ângulo 

O guarda-redes deve colocar-se corretamente numa posição de expectativa, movimentando-se 

em função do portador da bola, estando ligeiramente adiantado sobre a bissetriz pelo triângulo 

entre a bola e os dois postes da baliza. 

A redução do maior número de espaços em que a bola pode ser introduzida na baliza 

caracteriza este tipo de postura de prontidão desportiva. 

 

Saída da baliza 

São as operações exercidas pelo guarda-redes, fora da sua área de baliza, visando impedir que 

o adversário finalize, utilizando qualquer parte do seu corpo ou combinando com os colegas 

de equipa, ações de ataque.  

 

Reposição 

O guarda-redes pode repor a bola com as mãos ou com os pés. Com os pés pode executar um 

passe curto ou em profundidade para um colega de equipa, ou após uma defesa onde, com as 

mãos, repõe a bola com grande precisão. Uma boa reposição com as mãos pode proporcionar 

excelentes situações de ataque ou transição ofensiva. 

 

Colocação de barreira 

Em situações de bola parada a responsabilidade é apenas do guarda-redes na formação da 

barreira, que deve proteger um dos lados da baliza, colocando-se este do lado contrário para 

que possa ter linha de visão para a bola.  

 

Tempo de reação 
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É o intervalo entre o início do estímulo e o início da resposta. O guarda-redes deve 

desenvolver esta capacidade, uma vez que em qualquer momento pode ter de recorrer a esta 

para defender um remate. 

 

Desenvolvimento de outras características individuais  

Tendo o guarda-redes a possibilidade de jogar com os pés deve aperfeiçoar as técnicas do uso 

dos mesmos, podendo trabalhar juntamente com os colegas de equipa situações que 

necessitem da sua intervenção, como o passe, o remate, a finta e a proteção de bola. 
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4 Do jogo ao treino 

Anteriormente foram descritas algumas das caraterísticas e comportamentos que devem ser 

trabalhados de modo a melhorar o desempenho dos guarda-redes, bem como quais os 

conteúdos a abordar no seu treino especifico. No entanto, para operacionalizar o treino dos 

guarda-redes, devem ser também considerados os contextos em que as referidas posturas de 

prontidão desportivas são solicitadas. 

Travassos e Araujo (2007) consideram que o treino em desportos coletivos, tal como referido 

anteriormente, deve desenvolver as capacidades individuais dos guarda-redes, 

contextualizadas pelos contextos de jogo em que ocorrem essas mesmas ações em 

competição. Tendo por base o referido, é necessário que as tarefas de treino sejam 

representativas das ações que os jogadores realizam em competição, isto é, que se mantenha a 

mesma funcionalidade de ações tendo por base as caraterísticas contextuais que ocorrem em 

jogo. Para tal é essencial que a informação disponível na tarefa de treino corresponda à do 

jogo, de modo a manter-se a mesma relação entre contexto de jogo e postura de prontidão 

desportiva adotada (Travassos, Duarte, Vilar, Davids, e Araújo, 2012). A operacionalização 

de um treino com estas caraterísticas obriga à compreensão dos contextos que ocorrem com 

maior prevalência em competição de modo a definir quais os comportamentos a privilegiar no 

treino, bem como que contextos utilizar no treino e que métodos adotar para potenciar os 

comportamentos ocorridos em jogo. 
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5 Objetivo do estudo 

Tendo por base o referido, e sabendo que existem poucos trabalhos na análise do guarda-redes 

de futsal, é necessário avaliar e compreender os possíveis comportamentos e posicionamentos 

a adotar nas inúmeras ações que surgem durante a competição de modo a melhorar a 

representatividade das tarefas de treino e a permitir um foco em cada comportamento em 

função do exigido em jogo. Deste modo, é objetivo deste trabalho: 

 

1) Identificar as situações de maior incidência que o guarda-redes sofre golos; 

2) Identificar a importância, bem como o tipo de trabalho, dedicados ao guarda-

redes nos treinos semanais de preparação para a competição; 

3) Relacionar os momentos em que o guarda-redes é solicitado no jogo com o tipo 

de treino específico; 

4) Definir implicações para o treino tendo por base os resultados obtidos 

anteriormente. 
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6  Metodologia 

6.1  Caracterização do estudo 

O estudo foi composto por 14 equipas que disputaram a Liga Sport Zone (denominada 

antigamente por 1ª Divisão Nacional de futsal), relativo à época 2014/2015, num total 

de 40 jogos. Do mesmo modo participaram neste estudo 11 treinadores / treinadores 

de guarda-redes das equipas que participam na Liga Sport Zone. 

 

6.2  Variáveis de estudo 

O estudo dividiu-se em duas partes distintas de modo a responder aos objetivos propostos. 

Deste modo a primeira parte procurou analisar os remates e posturas de prontidão ocorridas 

num jogo de futsal, enquanto que na segunda parte do trabalho tentou-se uma maior 

compreensão do modo como os treinadores / treinadores de guarda-redes preparam o treino de 

guarda-redes e que contextos de treino privilegiam.  

 

6.2.1 Finalização e posturas de prontidão desportiva 

Para cumprir o primeiro objetivo, foi avaliada o tipo de finalização, tendo sido registado os 

remates com e sem sucesso, bem como as posturas de prontidão desportivas adotadas pelos 

guarda-redes no decorrer dos jogos observados. Desta forma, foi possível conhecer o número 

total de remates falhados, o número e tipo de defesas realizadas e o total de golos.  

De seguida, são especificados os diferentes tipos de finalização que o guarda-redes está 

sujeito nos momentos de jogo, bem como diferentes tipos de postura de prontidão desportiva 

adotados em competição. 

 

Finalização 

Remate Não Cruzado (1x0) - Todos os remates realizados frontalmente à baliza, bem 

como, todos os remates laterais realizados ao primeiro poste tendo como limite o 

centro da baliza. 

Remate Cruzado (1x0) - Todos os remates realizados ao poste oposto ao jogador tendo 

como limite o centro da baliza. 

Segundo Poste - Todas as finalizações que envolvem mais que um jogador na 

finalização do processo ofensivo. 
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Auto-Golo - Situação anormal de finalização em que um jogador da própria equipa 

tem influência direta na mesma. 

 

Posturas de prontidão desportivas 

Mancha - Denominada de posição brasileira (de joelhos) ou cruz; 

Defesa Baixa - Posição de barreirista ou mergulho sem impulso; 

Espalmar - Mergulho com impulso para afastar a bola que implica que nenhuma parte 

do corpo esteja em contacto com o solo (voo para a bola). 

Defesa Alta - Apoios inferiores em extensão ou em ligeira flexão, considerando a 

mesma uma defesa com o pé. 

 

No decorrer da investigação, aquando da observação dos jogos, surgiram determinadas 

situações em que não foi possível identificar a trajetória da bola, sendo estes definidos como: 

Remates Defendidos Indefinidos – todos os remates defendidos, a uma curta distância entre o 

jogador adversário e o guarda-redes, que permite finalização, mas que não permite identificar 

a trajetória da bola. 

 

6.2.2 Treino de guarda-redes e contextos de treino 

De forma a obter uma base comparativa entre o que ocorre em competição com o tipo de 

treino adotado, foi aplicado um questionário aos treinadores de guarda-redes, do qual faziam 

parte questões relacionadas com a importância do treino específico guarda-redes e com os 

exercícios a adotar tendo por base uma escala de Likert de 1 a 5, sendo que 1 correspondia a 

não importante e 5 a fundamental. 

 

A avaliação relativa aos contextos de treino considerava as seguintes possibilidades:  

 

Treino analítico sem exigências decisionais para a estabilização comportamental - 

Treino de posturas de prontidão desportiva do guarda-redes em contextos isolados 

visando o aperfeiçoamento das posturas 

 

Treino analítico com exigências decisionais para a variabilidade comportamental - 

Treino de posturas de prontidão desportiva do guarda-redes em contextos com 

variabilidade  



17 

 

Treino através de jogos reduzidos e condicionados - Jogos reduzidos e condicionados 

com manipulação de variáveis que permitam realçar o comportamento dos guarda-

redes 

 

Jogo (5x5) - Jogo de acordo com as regras regulamentares 

 

Para além da análise dos contextos de treino foi ainda avaliada a pertinência atribuída por 

cada um dos treinadores às posturas de prontidão desportivas previamente definidas. 

 

6.3 Procedimentos metodológicos 

6.3.1 Instrumentos utilizados 

Para a realização deste estudo e na análise dos jogos das equipas referidas, foi utilizado o 

software de Scouting Videobserver (VO), que permitiu a manipulação das diferentes situações 

abordadas. Todos os remates foram avaliados e caraterizados de acordo com os critérios 

definidos previamente na seção “variáveis em estudo”. 

Aos treinadores foi aplicado um questionário composto por duas partes distintas que 

procuravam avaliar os conteúdos de treino (tipo de remates e posturas de prontidão 

desportiva) e os contextos utilizados para o treino dos referidos comportamentos. Após a 

definição dos conteúdos pelas duas áreas em análise, o questionário foi submetido a um painel 

de peritos constituído por treinadores de futsal (n=3), académicos e investigadores (n=3). O 

questionário foi validado positivamente pelos peritos tendo existido apenas pequenas 

alterações de forma e correções na construção das questões. Os questionários foram aplicados 

aos respetivos treinadores de guarda-redes das 14 equipas da Liga Sport Zone. No entanto, 

obtivemos apenas 11 respostas. 

 

6.3.2 Procedimentos estatísticos 

A análise descritiva dos remates e posturas de prontidão desportiva do guarda-redes foram 

analisados com recurso ao software Excel 2013 (Office 2013, USA). Relativamente aos 

questionários realizados os resultados foram analisados com recurso ao software SPSS 21 

(SPSS Inc., USA). 
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7 Resultados 

7.1 Finalização e posturas de prontidão desportiva 

Neste primeiro momento do estudo, na análise dos jogos de futsal no programa Videobserver, 

foram contabilizados na totalidade 1716 remates, subdivididos em remates não direcionados à 

baliza, remates na direção da baliza e golos. Por outro lado foram contabilizadas as diferentes 

posturas de prontidão desportiva, que serão apresentados em dados percentuais.  

Numa primeira análise, como demonstra o gráfico 1, a percentagem de remates não 

direcionados à baliza é maior, 58,4%, nos remates não cruzados e 41,6% de remates cruzados.  

 

 

Gráfico 1 - Remates não direcionados à baliza 

 

Nos remates defendidos pelo guarda-redes, na direção da baliza, constatamos que o remate 

cruzado tem uma percentagem de 22,3%, o remate não cruzado ostenta o valor mais alto com 

64,9% e, o remate indefinido com 12,8%, como apresenta o gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Remates defendidos pelo guarda-redes 

 

O gráfico 3 proporciona as percentagens de finalização, em que ocorreu golo, com maior 

êxito na finalização não cruzada 40,1%, na finalização cruzada incidiu a segunda maior 

concretização com êxito 28,6%, na obtenção de golo ao 2º poste obtivemos uma percentagem 

de 28,2% e 3,1% de auto-golo. 

 

 

Gráfico 3 - Finalização com golo 
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De acordo com as percentagens reveladas pelo gráfico 4, constatamos que no recurso às 

posturas de prontidão desportivas, a mais utilizada pelo guarda-redes é a mancha com 32%, 

seguida da defesa baixa com 30%, defesa alta com 25% e espalmar com 13%. 

 

 

Gráfico 4 – Posturas de prontidão desportiva 

 

De seguida apresentaremos os dados relativos aos questionários efetuados aos treinadores de 

guarda-redes da Liga Sport Zone. De referir que dos 11 questionários, alguns treinadores não 

responderam ao campo da questão efetuada, como tal os dados apresentados nos gráficos, 

referem-se apenas às respostas obtidas. 

 

Em relação à amostra de treinadores, estes apresentam uma média de idades de 40,27±8,83 

anos, sendo que 36,4% apresentam certificação de Grau I de treinadores, 27,3% certificação 

de Grau II, 18,2% certificação de Grau III e os restantes não responderam a esta questão 

podendo deduzir-se que não apresentam qualquer certificado de treinadores. Em termos de 

prática enquanto treinadores apresentam uma média de 12,1±3,5 anos de prática. 

 

No que diz respeito aos resultados obtidos, relativamente ao número de treinos semanais da 

equipa, 18,2% dos treinadores responderam treinar 7 vezes, 18,2% responderam treinar 5 

vezes, 45,5% responderam treinar 4 dias e 18,2% responderam treinar 3 dias. 
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Em relação à duração do treino 54,5% dos treinadores referiram que o seu treino se desenrola 

durante 1,30 hora, 36,4% treinam duas horas e 9 % dos treinadores responderam oito horas. 

 

Quanto ao treino específico de guarda-redes e, mais concretamente à carga horária, dedicada a 

este, percebemos que 27,3% dos treinadores disponibilizam 1 hora para esta posição, 27,3 % 

utilizam 1,30 horas, 18,2% utilizam 50 minutos, 8,2 utilizam 40 minutos, 8,2 utilizam 30 

minutos 

 

No que concerne aos conteúdos de treino, nomeadamente às posturas de prontidão desportiva, 

as respostas relativas à importância da posição específica mancha, estão subdivididas em dois 

gráficos. No gráfico 5, referente à posição brasileira (de joelhos), podemos corroborar que 

10% dos treinadores avaliou nada importante esta posição, 10% considerou pouco importante, 

20% tiveram em consideração que é importante, 20% muito importante e 40% fundamental. 

 

 

Gráfico 5 – Postura de prontidão desportiva, mancha: brasileira (de joelhos) 
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A outra posição apresentada é a denominada cruz. Em que 10% dos indagados avaliou 

importante, 45% consideraram muito importante e os restantes 45% dos treinadores 

responderam fundamental, como se pode observar no gráfico 6. 

 

 

Gráfico 6 - Postura de prontidão desportiva, mancha: cruz 

 

Em relação à postura específica defesa baixa, também esta subdividida em duas posições, 

verificamos no gráfico 7, que a posição barreirista é muito importante para 55% dos 

treinadores e fundamental para 45%. 
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Gráfico 7 - Postura de prontidão desportiva, defesa baixa: barreirista 

 

A posição mergulho sem impulso é para 50% dos indivíduos muito importante, para 30% 

fundamental, para 10% dos treinadores importante e para 10%, também, pouco importante. 

Não responderam a esta questão 10% dos  treinadores. (Gráfico 8) 

 

 

Gráfico 8 - Postura de prontidão desportiva, mergulho sem impulso 
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Para 10% dos treinadores de guarda-redes a posição específica espalmar é nada importante, 

para 10% também é considerada pouco importante, o quadro revela-nos que, para 20% é 

importante, 35% dos treinadores classificam-na como muito importante e 25% como 

fundamental. (Gráfico 9) 

 

 

Gráfico 9 - Postura de prontidão desportiva, espalmar 

 

Para finalizar a análise das posturas, falta-nos avaliar a posição específica defesa alta, em que 

a refutação fundamental obteve 60% das respostas, muito importante 30% e 10% das 

respostas que a considera importante. Um treinador não respondeu a esta questão. (Gráfico 

10) 
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Gráfico 10 - Postura de prontidão desportiva, defesa alta 

 

Relativamente aos conteúdos de treino, questionamos a importância da finalização, e os 

diferentes tipos de remate. No remate não cruzado, dividido em aéreo e rasteiro, referente ao 

primeiro, obtivemos 10 de respostas importante, 45% muito importante e 45% fundamental. 

(Gráfico 11) 
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Gráfico 11 - Finalização, remate não cruzado: aéreo 

 

No remate não cruzado rasteiro, 60% dos treinadores consideram-no fundamental e, 40% 

responderam muito importante. (Gráfico 12) 

 

 

Gráfico 12 - Finalização, remate não cruzado: rasteiro 

 

Como foi apresentado no elemento anterior, o remate cruzado, também tem a mesma 

subdivisão, aéreo e rasteiro. 55% dos treinadores avaliam-no como muito importante, 35% 

como fundamental e apenas 10% como importante. (Gráfico 13) 
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Gráfico 13 - Finalização, remate cruzado: aéreo 

 

Já relativo ao remate cruzado rasteiro 70% dos treinadores assinalaram como fundamental e 

30% como muito importante. (Gráfico 14) 

 

 

Gráfico 14 - Finalização, remate cruzado: rasteiro 
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Na finalização ao segundo poste, como conteúdo de treino, 70% dos inquiridos referiram que 

é fundamental e 30% muito importante. (Gráfico 15) 

 

 

Gráfico 15 – Finalização, segundo poste 

 

Como última opção de finalização, o auto-golo, é considerado por 45% dos treinadores pouco 

importante, 45% importante e apenas 10% muito importante. (Gráfico 16) 
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Gráfico 16 – Finalização, auto-golo 

 

No que diz respeito aos contextos de treino, também questionados, com o intuito de entender 

qual o nível de utilização para desenvolver as ações atrás analisadas, bem como as 

percentagens de tempo dedicado ao treino. No treino analítico sem exigências decisionais para 

a estabilização comportamental, 10% dos treinadores considera nada importante, 45% 

importante, 35% muito importante e 10% fundamental. (Gráfico 17) 

 

 

Gráfico 17 - Contextos de treino: analítico sem exigências decisionais para a estabilização comportamental 
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Nas respostas relativas às percentagens do treino analítico sem exigências decisionais para a 

estabilização comportamental, 10% dos treinadores não dedica nenhuma percentagem, 30% 

responderam 10% do treino, 40% dedicam 20%, 10% referiu 15% e também 10% atribuiu 

25% do tempo. (Gráfico 18) 

 

 

Gráfico 18 - Percentagem tempo dedicado no treino: analítico sem exigências decisionais para a variabilidade 

comportamental 

 

No treino analítico com exigências decisionais para a variabilidade comportamental 

analisamos que 30% dos treinadores o consideram muito importante e 70% fundamental. De 

realçar que um treinador não respondeu a esta questão. (Gráfico 19) 
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Gráfico 19 - Contextos de treino: analítico com exigências decisionais para a estabilização comportamental 

 

As percentagens relativas ao treino referido no gráfico 20, quanto ao tempo dedicado no 

treino, verificamos que 40% dos treinadores dedicam 30% do tempo, 30% dos questionados 

20%, 50% do tempo é dedicado por 20% dos treinadores e apenas 10% dedica 100% do 

treino. Um treinador não respondeu a este campo. (Gráfico 20) 
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Gráfico 20 - Percentagem tempo dedicado no treino: analítico com exigências decisionais para a variabilidade 

comportamental 

 

Quanto aos jogos reduzidos e condicionais, o gráfico 21 revela-nos que, 60% dos treinadores 

o consideram fundamental, 20% importante e outros 20% muito importante. Um inquirido 

não respondeu a este campo. (Gráfico 21) 
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Gráfico 21 – Contextos de treino: jogos reduzidos e condicionados 

 

A percentagem dos jogos reduzidos e condicionados, demonstra que 10% dos treinadores 

dedica 5%, outros 10% destina 50% e ainda 10% dedica 100%. Por outro lado, 30% 

treinadores dedicam 30%, 20% dos treinadores 10% e outros 20% destinam 20% do tempo de 

treino. Um treinador não respondeu a esta questão. (Gráfico 22) 
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Gráfico 22 - Percentagem de tempo dedicado no treino: jogos reduzidos e condicionados 

 

 

No jogo (5x5), como contexto de treino, 45% dos treinadores responderam como fundamental 

a inclusão do guarda-redes no treino, 25% consideram muito importante, 20% importante e 

apenas 10% pouco importante. (Gráfico 23) 

 

 

Gráfico 23 - Contextos de treino: jogo (5X5) 
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Analisaremos agora a percentagem referente ao jogo (5x5) e o tempo dedicado pelos 

treinadores ao mesmo em contexto de treino. Como podemos verificar no gráfico 24, 30% dos 

treinadores dedicam 20% do treino, 20% dedicam 15%, e com 10% de respostas apenas para 

cada percentagem, os valores variam de 5% a 50%, excluindo apenas as percentagens 

referidas anteriormente. 

 

 

Gráfico 24 - Percentagem tempo dedicado no treino: jogo (5X5) 
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8 Discussão 

Este estudo teve como objetivo analisar e compreender o tipo de finalização e os 

comportamentos e posicionamentos a adotar pelo guarda-redes nessas mesmas situações. Do 

mesmo modo procurou-se uma maior compreensão entre o observado em jogo e os 

comportamentos abordados em treino. Para tal, foi realizada uma análise de jogos da Liga 

Sport Zone de modo a caraterizar o tipo de finalização existente, bem como o tipo de ações 

preferenciais utilizadas pelo guarda-redes para, posteriormente, se comparar com o tipo de 

exercícios realizados em treino e com as prioridades definidas pelos treinadores de guarda-

redes. Deste modo, os dados analisados relativos à análise dos jogos permitiram identificar 

que tipo de finalizações tendem a ocorrer e quais as posturas de prontidão desportiva 

utilizadas mais recorrentemente pelos guarda-redes para defender os remates realizados. 

Paralelamente, os inquéritos aplicados aos treinadores permitiram a comparação com os dados 

anteriores de modo a uma maior compreensão da representatividade dos exercícios de treino 

face ao que ocorre em competição.  

Na análise ao número total de remates, verificámos que o não cruzado é o mais utilizado pelos 

jogadores, sendo este também, o que maior êxito permite alcançar na obtenção de golo. Por 

sua vez os treinadores revelam que tanto o remate não cruzado aéreo, como o rasteiro, são os 

de maior foco em conteúdo de treino. Não obstante a esta análise, os remates cruzados e ao 

segundo poste, também revelam uma percentagem elevada de sucesso na procura do golo. 

Desta forma, conseguimos estabelecer uma concordância entre a competição e as respostas 

dos treinadores de guarda-redes, uma vez que a elevada percentagem dos mesmos caracteriza, 

em contexto de treino analítico sem exigências decisionais para a estabilização 

comportamental, bem como o treino de jogos reduzidos e condicionados, potencializa os tipos 

de finalizações abordadas como fundamentais ou muito importantes. Percebemos que o treino 

específico, nesta questão, incide bastante sobre fatores situacionais verificados em 

competição. Por sua vez, o auto-golo, sendo uma finalização de pouca incidência em jogo, 

também não é muito exercitado como conteúdo de treino, entrando aqui, grande semelhança 

entre a competição e o treino específico. Face ao referido podemos afirmar que existe grande 

semelhança entre o que ocorre no jogo e o preconizado no treino, indo ao encontro do 

proposto por Tenroller (2004). 
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Relativamente à postura de prontidão desportiva, espalmar, verificamos que apesar da baixa 

percentagem que evidencia em competição, os treinadores revelam a mesma como 

fundamental e muito importante no âmbito do treino de guarda-redes. Podemos mencionar 

que, em comparação com as percentagens, das outras posturas como mancha, defesa baixa e 

alta, a implicação desta no treino poderia ter menor ocorrência, uma vez que em jogo não é 

tão requerida como as referidas anteriormente. Em confronto com a postura espalmar e a sua 

importância no treino, estão as posturas mancha e defesa baixa, visto que em competição são 

as que possuem maior percentagem de recurso dos guarda-redes, no entanto, também são a 

que os treinadores mais previligiam no trabalho realizado no treino, indo ao encontro das 

exigências da competição. Por outro lado, na postura mancha, as posições brasileira (de 

joelhos) e cruz, assumem-se como fundamentais nas prioridades dos treinadores questionados, 

bem como, na defesa baixa, a posição barreirista. No entanto, alguns consideram a defesa 

baixa, mergulho sem impulso, também muito importante. Nesta questão, a competição reflete 

o trabalho desempenhado no treino, permitindo que o guarda-redes execute este tipo de 

posturas com maior percentagem de sucesso. A defesa alta considerada por grande parte dos 

treinadores uma postura fundamental como conteúdo de treino, também na competição 

demonstra grande percentagem, permitindo inferir que os treinadores abordam este tipo de 

postura de uma forma contextualizada com o jogo. 

Como referimos anteriormente, os remates não cruzados, são os que têm maior percentagem 

dev ocorrência,devido às suas características, uma vez que são considerados todos os remates 

realizados frontalmente à baliza, bem como, todos os remates laterais realizados ao primeiro 

poste tendo como limite o centro da baliza, desta forma, esta percentagem está em 

concordância com a finalização direcionada à baliza, defendida pelo guarda-redes. No 

entanto, os treinadores, como referimos anteriormente, atribuem grande relevância a estes 

dois tipos de finalização. O jogo apresenta uma panóplia de situações, e neste contexto, 

surgem os remates indefinidos com alguma percentagem, esta situação não é previsível pelo 

treinador devido às características específicas deste tipo de finalização, podendo ser 

trabalhada em contexto de treino analítico com exigências decisionais para a variabilidade 

comportamental, como parte fundamental em grande percentagem de tempo dedicado ao 

treino, como alguns referiram nos inquéritos efetuados. 

Podemos também verificar que o contexto de treino de jogo (5x5), foi considerado pelos 

treinadores um contexto de treino muito importante para o desenvolvimento das capacidades 

dos guarda-redes, com grande percentagem de tempo dedicado ao mesmo. Este tipo de treino 
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permite ao guarda-redes adquirir uma variabilidade de posturas de prontidão desportiva e sua 

adequação aos respetivos contextos de jogo, uma vez que, permite uma transferência de 

comportamentos de contextos mais isolados para contextos mais próximos do jogo com 

grande variabilidade situacional que requer ajustes comportamentais constantes, aspeto que 

carateriza de forma determinante a prestação dos jogadores no futsal (Travassos et al. 2012, 

932-945). 

De forma conclusiva e, na generalidade, torna-se clara a concordância das respostas dos 

treinadores com as situações reais de jogo. No entanto, verifica-se que é atribuída uma 

elevada importância, por parte dos inquiridos no contexto de treino, ao tipo de postura de 

prontidão desportiva denominada espalmar, contrariando a tendência verificada em situação 

real de jogo. Como tal, as metodologias de treino, devem ser repensadas para que incidam 

sobre o treino das posturas de prontidão desportivas, que têm maior percentagem de 

ocorrência em contexto de jogo, não descurando, obviamente todas as outras que sendo 

menos utilizadas poderão ser fundamentais para o desenrolar do jogo. Consideramos ainda 

que, mais do que treinar especificamente a postura de prontidão desportiva A, B, ou C, é 

fundamental que os guarda-redes consigam ajustar o seu comportamento ao contexto de jogo 

de forma rápida e sem hesitações, características determinantes para o sucesso do guarda-

redes (Voser, 2001). Deste modo, e tal como referido pelos treinadores, mais do que realizar 

treino analítico para a estabilização comportamental, o treino de guarda-redes deverá ter 

sempre muito presente exercícios analíticos mas com exigências decisionais, jogos reduzidos 

ou jogo (5x5) que permitam um constante ajuste da postura de prontidão desportiva ao 

contexto de jogo existente que o guarda-redes tem que solucionar. Deste modo, considera-se 

que a transferência entre o treinado e o que ocorre em competição tende a ser maior (Melo e 

Melo, 2006). 

Concludentemente e, para a operacionalização do treino podem ser criados contextos que 

melhorem a prestação dos guarda-redes. Uma vez que, em todos os pontos em estudo o 

remate não cruzado é o mais utilizado, tal como o que apresenta maior êxito no que diz 

respeito ao golo. Deveremos pensar como poderemos melhorar a construção dos exercícios de 

treino, de modo a potenciar o número de vezes que os comportamentos são solicitados de 

forma semelhante ao que ocorre em competição. É nesta perspetiva que, de acordo com o 

verificado neste trabalho iremos apresentar uma proposta de treino tendo como objetivo 

melhorar a prestação dos guarda-redes a remates não cruzados. Para tal, de acordo com o 

verificado anteriormente, os critérios para a construção dos exercícios foram:  
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i) A análise à competição, num contexto real de jogo, tendo em conta as falhas do 

guarda-redes durante o jogo bem como a situação real em causa. 

ii)  Transposição da situação real a trabalhar no treino para que o objetivo do exercício se 

repita no maior número de vezes possível durante a sua execução. 

iii)  Ter sempre em conta a adaptação às necessidades do guarda-redes e ajustar os 

exercícios às mesmas em caso de necessidade. 

 

Exercicio 1 - Finalização 2X1 + guarda-redes (Imagem 1) 

Objetivo: Finalizar o maior número de vezes durante a execução do exercício dando 

preferência ao remate não cruzado. 

Descrição: O jogo realiza-se apenas em metade do campo de futsal. Numa duração de 2 

minutos os dois atacantes têm como objetivo atacar o maior número de vezes sendo que a 

finalização só é válida se for realizada fora da área do guarda-redes. Como indica a ilustração 

1, no caso de golo, se o remate foi cruzado tem validade de 1 ponto (1), se foi não cruzado 2 

pontos (2). 

Comportamentos esperados pelo guarda-redes: Reagir com prontidão e utilizar a posição mais 

adequada ao momento de defesa, ou seja, que lhe permita manter equilíbrio e estabilidade a 

par da eficácia, ajustando-se aos diferentes tipos de remate. 
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Imagem 1 Finalização 2X1 + guarda-redes 

 

Exercício 2 - Finalização 1X1 + guarda-redes (Imagem 2) 

Objetivo: Finalizar o maior número de vezes durante a execução do exercício utilizando 

apenas o remate não cruzado. 

Descrição: O exercício desenrola-se em metade do campo. É delimitada a zona de 3 metros 

que coincide com a área da baliza criando assim um corredor imaginário e desta forma estão 

criadas as condições para que só ocorra o tipo de remate não cruzado. Neste espaço joga-se 1 

contra 1 que no caso de superação do defensor se finaliza de imediato, tendo em conta que a 

finalização só é validada fora da área do guarda-redes e dentro do corredor delimitado. Na 

realização do exercício podem ser utilizados dois jogadores que servem de ajudas, situam-se 

fora do corredor imaginário criando uma maior facilidade de ultrapassar o defensor e 

consequentemente rematar com maior frequência. A duração deve ser limitada a 

aproximadamente 30 segundos para que seja criado um jogo rápido e uma maior objetividade. 

Comportamentos esperados pelo guarda-redes: Manter a estabilidade da posição criando 

condições para defender o maior número de remates não cruzados possível evitando o golo. 
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Imagem 2 Finalização 1X1 + guarda-redes (com apoios) 

 

Como se verificou, o autogolo é uma situação que não é muito tida em conta pelos 

treinadores. Dada a sua desvalorização e tendo em conta que ocorre em competição será 

apresentada uma possível metodologia de treino para que, apesar da percentagem reduzida de 

golo que obteve, seja cada vez mais reduzida e alcançando assim uma abordagem mais 

alargada às possíveis situações da competição. 

 

Exercício 3 - Imprevisibilidade da trajetória da bola (Imagem 3) 

Objetivo: Simular o desvio da bola que acontece na situação irregular do jogo denominada de 

auto-golo. 

Descrição: O exercício desenrola-se na zona de finalização, pode conter um objeto que limite 

a visão frontal do guarda-redes (como por exemplo um colchão), à distância de 1,5 metros da 

linha de baliza de modo as zonas laterais estejam livres bem como exista espaço suficiente 

para a execução de movimentos para o guarda-redes. Nas laterais junto ao poste devem ser 

colocados vários objetos (de preferência pesados) que permitam a imprevisibilidade da 

trajetória da bola quando rematada de forma rasteira. A 9 metros são colocadas bolas frontal e 

lateralmente. Da lateral a finalização deve ser rasteira em direção aos objetos colocados e 
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frontalmente colocados por cima do elemento que limita a visão. Os remates devem surgir de 

forma aleatória. A duração do exercício deve ter em conta a boa execução do guarda-redes, 

isto é, quando a tarefa começa a ser mal executada por consequência dos níveis de cansaço 

deve então ser terminada. 

Comportamentos esperados pelo guarda-redes: Reagir à imprevisibilidade dos remates e 

evitar a entrada da bola na baliza, uma vez que o campo de visão está limitado e foram 

impostas alterações do terreno nas zonas laterais do exercício a tarefa do guarda-redes tem um 

grau de dificuldade acrescido devendo ter os níveis de concentração elevados. 

 

 

Imagem 3 Imprevisibilidade da trajetória da bola 

 

Exercício 4 - Finalização com desvio da trajetória inicial da bola (Imagem 4) 

Objetivo: Simular o desvio da bola que acontece na situação irregular do jogo denominada de 

autogolo. 

Descrição: O exercício proposto deve ter bolas alinhadas a aproximadamente 8 metros da 

linha de baliza e, a par do guarda-redes, devem estar dois elementos estáticos que criam com 

este um triângulo (distância entre eles de 1 metro) e todos direcionados para o local da 

finalização. As bolas devem ser rematadas na direção de um dos elementos que por sua vez 
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cria um desvio da trajetória criada inicialmente. A duração do exercício dependerá do número 

de bolas dispostas para rematar podendo ou não haver repetição do mesmo. 

Ainda no contexto do mesmo exercício pode ainda haver uma outra variante. Pode ser 

desenvolvido como treino integrado transformando os dois elementos, anteriormente 

utilizados de forma estática, em atacante e defensor sendo que os remates devem ser 

direcionados para o primeiro elemento referido que num máximo de um toque deve desviar a 

bola para a baliza e consequentemente o defensor impedir que o remate alcance o golo. Os 

dois jogadores devem ter como área de trabalho a área do guarda-redes. 

Comportamentos esperados pelo guarda-redes: Reagir de forma rápida à alteração da 

trajetória da bola, ajustando-se com a postura de prontidão desportiva mais adequada ao 

remate e rapidamente adotar uma posição estável que lhe permita receber o remate sucessivo 

num curto espaço de tempo e assim sucessivamente. 

 

Imagem 4 Finalização com desvio da trajetória inicial da bola 

 

A preferência dada a estas situações deve-se ao facto da numerosa ocorrência (no que diz 

respeito ao remate não cruzado) bem como à escassa importância atribuída a situações 

anormais de jogo (autogolo) pelo guarda-redes, que embora a segunda não tenha obtido uma 

percentagem muito elevada na competição, deve ser tida em conta no treino, uma vez que a 
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partir do momento em que ocorre uma determinada ação é aconselhável trabalha-la para a 

obtenção de maior sucesso. 

O contexto real de jogo é a base para o desenvolvimento do trabalho a aplicar, pois a 

aproximação com a realidade permite uma preparação maior para as situações que podem 

surgir em competição. Desta forma, é aconselhável, que as situações a treinar sejam 

promiscuamente analisadas e inseridas em contextos que simulem o melhor possível a 

realidade e ao mesmo tempo permitam que a situação em causa (objetivo) se repita num maior 

número de vezes possível. O guarda-redes, deve sempre entender o objetivo do exercício bem 

como a sua transposição para a competição. Relativamente ao treinador, deve instituir um 

progressivo aumento do grau de dificuldade em cada tarefa executada no treino levando, de 

forma consequente, a um trabalho de concentração constante por parte do guarda-redes, uma 

vez que assim não são criadas “rotinas” no exercício e o atleta é movido a adaptar-se e 

resolver os diferentes tipos de problemas que vão surgindo ao longo das tarefas. 
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9 Conclusões e implicações para treino 

O treino específico de guarda-redes aplicado isoladamente pode permitir uma maior 

manipulação das condicionantes para o alcance do objetivo (como por exemplo a utilização de 

objetos que alterem trajetórias da bola, que diminuam campos de visão, que alterem as 

condições estereotipadas da zona de finalização, bolas de outras modalidades como de ténis e 

de rugby, etc.) sendo que se trabalha objetivamente mas sem o contexto real de jogo. Por sua 

vez, o treino específico integrado com a restante equipa possibilita um contexto mais 

aproximado da realidade do jogo. No entanto, ambos podem ser adequados ao objetivo a 

treinar, de forma equilibrada tendo em conta as necessidades do guarda-redes bem como da 

restante equipa. 

Todas as situações abordadas só fazem sentido tendo por base o modelo de jogo da equipa, 

face às exigências da modalidade, tal como apresentado ao longo do estudo. Analisando o 

elemento direto (neste caso, o guarda-redes no tipo de posturas de prontidão desportivas no 

momento da defesa) bem como todo o contexto envolvente que possa influenciar e 

condicionar o objeto de estudo (como o tipo de remate efetuado, o local do remate, a sua 

direção, etc.) é possível criar situações de treino que vão ao encontro das exigências da 

competição e como tal permitem maior transferência de comportamentos do treino para a 

competição e consequentemente maior adaptabilidade do guarda-redes aos contextos de jogo. 

As situações isoladas de treino, com determinados objetivos específicos, tornam-se mais 

fáceis de realizar após uma promiscua análise às situações reais de jogo, na competição. A 

importância atribuída a cada situação específica do posto que ocupa o guarda-redes é da 

responsabilidade dos treinadores, sendo que, para um melhor enquadramento de trabalho, 

podem basear-se nas metodologias de análise e criação de trabalho direcionado para a 

competição, tal como foi desenvolvido no presente estudo. 
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11 Anexos 

 

11.1 Questionário presente no estudo 

 

O presente questionário tem como objetivo recolher dados para a realização de um estudo 

no âmbito do Mestrado de Ciências do Desporto – Especialização em Jogos Desportivos 

Coletivos, com o intuito de averiguar, na posição específica de guarda-redes, a 

periodicidade de horas de treino semanais, incidindo na relevância em situações específicas 

que ocorrem em momentos do jogo. Este questionário é anónimo e todas as informações 

prestadas são rigorosamente confidenciais. Solicita-se e agradece-se a sua colaboração, 

pois dela depende a validade da investigação. 

1. Informação Pessoal 

 

1.1. Idade: ____ anos. 

 

 

1.2. Formação académica: 

1º Ciclo     2º Ciclo   3º Ciclo   Ensino Secundário  

Bacharelato   Licenciatura   Mestrado   Doutoramento  

 

 

1.3. Nível de Curso de Treinador de Futsal 

1º Nível  2º Nível  3º Nível  4º Nível  Estrangeiro  

 

1.5. Tempo de prática como treinador? ____ anos 

1.5.1 Séniores _____ 

1.5.2 Escalões de Formação: Juniores _____anos?    Juvenis _____anos?     Inciados” 

_____anos?    Infantis _____anos? 
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2. Periodicidade horária 

 

2.1. Número de treinos semanais? _____ dias. 

 

2.2. Duração do treino? _____ horas. 

 

 

2.3. Treino específico de Guarda-Redes? _____ horas. 

 

 

O alto rendimento não pode ser obtido sem uma preparação desportiva a longo prazo.  

De acordo com esta investigação este processo apenas é possível se conseguirmos 

adequar os conteúdos de treino aos diferentes momentos do jogo nesta mesma posição. 

Este questionário tem como objetivo averiguar qual a sua opinião sobre os conteúdos de 

treino a abordar de modo a colmatar certas lacunas do guarda-redes em diferentes 

momentos de defesa. Para melhor esclarecimento vamos especificar os diferentes tipos de 

defesa, bem como diferentes tipos de finalização que o guarda-redes está sujeito nos 

momentos de jogo, abordados nesta investigação:  

1. Tipos de Defesa 

a. Mancha: Denominada de posição brasileira (de joelhos) ou cruz; 

b. Defesa Baixa: Posição de barreirista ou mergulho sem impulso; 

c. Espalmar: Mergulho com impulso para afastar a bola que implica que 

nenhuma parte do corpo esteja em contacto com o solo (voo para a bola). 

d. Defesa Alta: Apoios inferiores em extensão ou em ligeira flexão, considerando 

a mesma uma defesa com o pé. 

 

2. Finalização 

a. Remate Não Cruzado (1x0): Todos os remates realizados frontalmente à 

baliza, bem como, todos os remates laterais realizados ao primeiro poste tendo 

como limite o centro da baliza. 

b. Remate Cruzado (1x0): Todos os remates realizados ao poste oposto ao 

jogador tendo como limite o centro da baliza. 

c. Segundo Poste: Todas as finalizações que envolvem mais que um jogador na 

finalização do processo ofensivo. 

d. Auto-Golo: Situação anormal de finalização em que um jogador da própria 

equipa tem influência direta na mesma. 
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Na sua opinião diga qual o nível de importância a ser dado a cada um dos conteúdos de 

treino específico de guarda-redes utilizando uma escala de 1 a 5, sendo “1 – Nada 

importante” e “5 – Fundamental”. Cada um dos conteúdos deve ser registado entre 1 e 5 

para cada escalão independentemente do valor atribuído aos restantes escalões. 

 

 

 

 

CONTEÚDOS DE TREINO 
Escala 

 1  2  3  4  5 

1. Tipos de Defesa 

1.1 – Posição específica Mancha 
     

1.1.1 – Brasileira (de joelhos) 
     

1.1.2 - Cruz 
     

1.2 – Posição específica Defesa Baixa 
     

1.2.1 - Barreirista 
     

1.2.2 – Mergulho sem impulso 
     

1.3 – Posição específica Espalmar 
     

1.4. – Posição específica Defesa Alta 
     

2. Finalização 

2.1. – Remate Não Cruzado 
     

2.1.1 – Aéreo 
     

2.1.2 - Rasteiro 
     

2.2. – Remate Cruzado 
     

2.2.1 - Aéreo 
     

1 2 3 4 5 

Nada 

importante 

Pouco 

importante 

Importante Muito 

importante 

Fundamental 
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2.2.2 - Rasteiro 
     

2.3. – Segundo Poste 
     

2.4. – Auto Golo 
     

 

 

 

 

 


